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Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ďalej len „FSEV 
UK“) vydáva v súlade s Vnútorným predpisom Univerzity Komenského č. 20/2019 (Študijný 
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave), s Vnútorným predpisom Univerzity 
Komenského č. 5/2021 (Dodatok č.1 k VP č.20/2019) a s  Vnútorným predpisom Univerzity 
Komenského č. 4/2021 (Pravidlá prijímacieho konania na UK)  tieto Pravidlá prijímacieho 
konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri zmene študijného programu 
študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity 
Komenského, po schválení Akademickým senátom FSEV UK uznesením č. 20/2021 zo dňa 
27. júla 2021.  

  
Čl. 1  

Základné ustanovenia  

1) Tento predpis upravuje postup prijímacieho konania pri: 
a) zmene študijného programu v rámci UK (čl. 17 VP UK 20/2019 Študijný poriadok 

UK)  
b) prestupe študenta/ky z inej vysokej školy (čl. 10 VP UK 4/2021) 

2) Študent/ka môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného 
odboru. O povolení zmeny rozhoduje dekanka so súhlasom garanta/ky študijného 
programu v prípade študijného programu na UK, so súhlasom garanta/ky študijného 
programu a rektora v prípade študijného programu na inej vysokej škole.  

3) Zmena študijného programu z dennej formy štúdia na externú formu štúdia a naopak je 
zmenou študijného programu v rámci UK a je možná v rámci toho istého študijného 
odboru bez prijímacieho konania.  

4) Študent/ka je povinný/á na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené v 
študijnom programe, ktorý študuje po zmene.  
 

Čl. 2  
Zmena študijného programu v rámci UK 

1) Zmena študijného programu v rámci UK sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania. 
Pri zmene študijného programu v rámci UK nie je potrebné podávať si prihlášku, ani 
uhradiť poplatok za prijímacie konanie. 

2) O zmenu študijného programu v rámci UK môže študent/ka žiadať najskôr po ukončení 
zimného semestra prvého roku štúdia alebo vždy k začiatku akademického roka. 
Študent/ka žiadajúci/a o zmenu študijného programu musí preukázať splnenie  
a) podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe a 
b) ďalších podmienok prijatia na štúdium pri prestupe na FSEV UK, ktoré sú platné na 

príslušný akademický rok. 
3) Žiadosť o zmenu študijného programu v rámci UK je prílohou č. 1.  
4) Prílohou žiadosti je: 

a) výpis výsledkov doterajšieho štúdia potvrdený fakultou, z ktorej študent/ka prestupuje, 
b) informačné listy alebo sylaby absolvovaných predmetov,  
c) overenú kópiu rozhodnutia o prijatí na pôvodnú fakultu UK.  

5) Ak sa pôvodný študijný program a nový študijný program študujú na rôznych fakultách 
Univerzity Komenského, je podmienkou zmeny súhlas oboch príslušných dekanov. Súhlas 
dekana fakulty UK si vyžiada dekanka FSEV UK.  

6) O žiadosti študenta/ky o zmenu študijného programu rozhoduje dekanka po vyjadrení 
garanta/ky príslušného študijného programu do 30 dní od doručenia všetkých podkladov.  

7) Ďalšie podmienky pre zmenu študijného programu v rámci UK: 
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a) študijný program, z ktorého študent prestupuje musí byť akreditovaný v rovnakom 
odbore ako je študijný program FSEV UK, na ktorý chce študent/ka prestúpiť, 

b) študijné výsledky  
- získanie minimálne 40 kreditov/akademický rok (podľa dĺžky predchádzajúceho 

štúdia) - minimálne počty kreditov sú stanovené v Prílohe č. 1 k VP 20/2019 
Študijný poriadok UK, a zároveň 

- absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov zapísaných na 
pôvodnom študijnom programe známkou A-C  

c) FSEV UK schváli žiadosti o zmenu študijného programu v rámci UK podľa 
kapacitných možností v danom akademickom roku. Ak sú kapacitné možnosti menšie 
ako je počet študentov/tiek žiadajúcich zmenu študijného programu v rámci UK 
spĺňajúcich podmienky v bode a) a b), príjmu sa študenti/ky podľa študijných 
výsledkov predchádzajúceho štúdia, kde rozhodujúcim je vážený študijný priemer 
zapísaných predmetov. V prípade rovnakého váženého študijného priemeru rozhoduje 
počet získaných kreditov za doterajšie štúdium.  

8) Pokiaľ dekanka rozhodne o prijatí žiadateľa/ky na štúdium na FSEV UK, v rozhodnutí 
určí na základe vyjadrenia garanta/ky študijného programu (podľa predložených infolistov 
alebo sylabov predmetov), ktoré predmety budú uznané ako povinné predmety a povinne 
voliteľné predmety s príslušným kreditovým ohodnotením a výsledným hodnotením 
podľa čl. 18 VP 20/2019 Študijný poriadok UK. Na základe uznaných predmetov dekanka 
fakulty rozhodne, do ktorého ročníka odporúča študenta prijať. Ak dekanka zistí, že medzi 
uznanými predmetmi chýbajú povinné predmety a povinne voliteľné predmety podľa 
odporúčaného študijného plánu študijného programu, určí žiadateľovi/ke povinnosť 
absolvovať ich v priebehu svojho ďalšieho štúdia. Tieto predmety musia byť presne 
vymenované.  

 
Čl. 3  

Prijímacie konanie pri prestupe z inej vysokej školy 

1) Zmena študijného programu formou prestupu z inej vysokej školy sa uskutočňuje formou 
prijímacieho konania v zmysle § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
VŠ“).  

2) Študent/ka môže požiadať o zmenu študijného programu pri prestupe z inej vysokej školy 
najneskôr do 15. júla daného akademického roka. Prestup z inej vysokej školy je 
uskutočňovaný formou prijímacieho konania. Prijímacie konanie začína 16. júla daného 
roka. Študent/ka, ktorý/á žiada o prestup z inej vysokej školy sa považuje za žiadateľa/ku.  

3) Žiadateľ/ka vyplní elektronickú prihlášku podľa podmienok pre prijatie na štúdium na 
FSEV UK schválených pre daný akademický rok. Následne pošle žiadateľ/ka žiadosť 
o prestup z inej vysokej školy (príloha č.2) spolu s povinnými prílohami žiadosti 
elektronicky na podatelna@fses.uniba.sk.  

4) Prílohou žiadosti o prestup z inej vysokej škole je: 
a) výpis výsledkov doterajšieho štúdia potvrdený fakultou, z ktorej študent/ka prestupuje, 
b) informačné listy alebo sylaby absolvovaných predmetov, 
c) overenú kópiu rozhodnutia o prijatí na pôvodný študijný program, z ktorého 

študent/ka prestupuje. 
5) O žiadosti žiadateľa/ky o prestup z inej vysokej školy rozhoduje dekanka po vyjadrení 

garanta/ky príslušného študijného programu do 30 dní od doručenia všetkých podkladov.  
6) Ďalšie podmienky pre prijatie pri prestupe z inej vysokej školy: 

a) študijný program, z ktorého žiadateľ prestupuje musí byť akreditovaný v rovnakom 
odbore ako je študijný program FSEV UK, na ktorý chce žiadateľ/ka prestúpiť, 



  4  

b) študijné výsledky – minimálny počet získaných kreditov pre jednotlivé roky štúdia sú 
stanovené prílohou 1 k VP 20/2019 Študijný poriadok UK  

c) FSEV UK prijme uchádzačov o prestup z inej vysokej školy podľa kapacitných 
možností v danom akademickom roku. Ak sú kapacitné možnosti menšie ako je počet 
žiadateľov/liek o prestup z inej vysokej školy, príjmu sa žiadatelia/ľky podľa poradia 
zostaveného podľa študijných výsledkov predchádzajúceho štúdia.  

7) Garant/ka príslušného študijného programu posudzuje každú žiadosť individuálne.   
8) Pokiaľ študijný program, na ktorom žiadateľ/ka študoval/a nie je akreditovaný 

v rovnakom študijnom odbore, ako je študijný program v ktorom žiada o prestup, dekanka 
žiadosť zamietne a oboznámi študenta/ku s týmto rozhodnutím aj so zdôvodnením.  

9) Pokiaľ garant študijného programu navrhne dekanke rozhodnúť o prijatí žiadateľa/ky na 
štúdium na fakulte, preskúma jeho/jej absolvované predmety a na základe informačných 
listov alebo sylabov určí, ktoré predmety budú uznané ako povinné predmety a povinne 
voliteľné predmety s príslušným kreditovým ohodnotením a výsledným hodnotením 
podľa čl. 18 VP 20/2019 Študijný poriadok UK. Na základe uznaných predmetov 
garant/ka študijného programu navrhne dekanke fakulty do ktorého roka štúdia odporúča 
žiadateľa/ku  prijať. Ak dekanka zistí, že medzi uznanými predmetmi chýbajú povinné 
predmety a povinne voliteľné predmety podľa odporúčaného študijného plánu študijného 
programu, určí žiadateľovi/ke povinnosť absolvovať ich v priebehu svojho ďalšieho 
štúdia. Tieto predmety musia byť presne vymenované.  

10) Garant/ka študijného programu postúpi zápisnicu z prijímacieho konania spolu s 
príslušnými návrhmi a zdôvodneniami dekanke fakulty. Dekanka fakulty rozhodne o 
prijatí, resp. neprijatí žiadateľa na štúdium. V prípade kladného rozhodnutia postúpi 
zápisnicu z prijímacieho konania a dekrét o prijatí na pôvodný študijný program rektorovi 
univerzity a vyžiada si jeho súhlas. Po súhlasnom stanovisku rektora dekanka oznámi 
žiadateľovi/ke prijatie na fakultu spolu so stanovením jeho/jej  povinností. Pokiaľ je 
žiadateľ/ka prijatý/á, dekanka mu/jej zároveň stanoví záväzný termín zápisu.  

11) Žiadateľ/ka sa stáva študentom/kou fakulty dňom zápisu. Pokiaľ sa žiadateľ/ka nedostaví 
v stanovenom termíne na zápis a neospravedlní sa v termíne do 8 dní, jeho štúdium na 
fakulte bude ukončené a bude mu doručené oznámenie o zanechaní štúdia.  

  
Čl. 4  

Záverečné, prechodné a zrušujúce ustanovenia  

1) Uznávanie absolvovaných predmetov  a prenos kreditov pri zmene študijného program v 
rámci UK alebo pri prestupe z inej vysokej školy sa riadi čl. 18 VP 20/2019 Študijný 
poriadok Univerzity Komenského.  
 

2) Žiadateľ/ka, ktorý/á dostal/a rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, teda 
dekanke fakulty, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Dekanka môže žiadosti 
vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným 
predpisom univerzity alebo fakulty alebo s týmito pravidlami. Inak postúpi žiadosť 
rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným 
predpisom vysokej školy alebo s týmito pravidlami. Inak žiadosť zamietne a pôvodné 
rozhodnutie potvrdí.  
 

3) Odpoveď žiadateľovi/ke o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od 
doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na fakultu.  
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4) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte 
FSEV UK a účinnosť dňom 1. septembra 2021.   

5) Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu strácajú platnosť Podmienky 
prijímacieho konania na Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK formou prestupu z 
inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského 
(vnútorný predpis 3/2011).  

  
  
  

V Bratislave, 27.7.2021       V Bratislave, 27.7.2021 
  
   
 Mgr. Andrej Mentel, PhD.     doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.  
   predseda AS FSEV UK             dekanka FSEV UK 
  
  
  
  
  
  
 
 


